Maart 2018

Als voorbereiding op het seminar op 14 maart heeft ABN AMRO
Foundation onderzoek laten uitvoeren onder basisscholen naar armoede
in de klas. Inzichten uit een groepsgesprek zijn voorgelegd aan een
groep van 200 leerkrachten. Hieronder de belangrijkste uitkomsten.

ARMOEDE IN DE KLAS

LEERKRACHTEN ZIEN DE ERNST VAN DE GEVOLGEN VAN ARMOEDE IN, MAAR HEBBEN
MOEITE OM DE OMVANG VAN ARMOEDE IN DE KLAS TE DUIDEN EN TE SIGNALEREN
OMVANG ARMOEDE IS VAAK ONBEKEND

55%
8%

van de leerkrachten schat de omvang van armoede
onder kinderen onjuist in of heeft geen idee

van de leerkrachten weet dat de meerderheid
van kinderen in armoede ouder(s) heeft die een
betaalde baan hebben

ARMOEDE IS MOEILIJK
TE SIGNALEREN

91% denkt dat een kind dat
in armoede opgroeit minder
kansen heeft dan een kind
dat meer te besteden heeft

71%

80% geeft aan dat een kind

van de leerkrachten vindt
het niet gemakkelijk om
armoede te signaleren
(8% vindt het zelfs
helemaal niet gemakkelijk)

dat in armoede opgroeit
minder kans heeft om een
hoog opleidingsniveau te
bereiken dan een kind dat
meer te besteden heeft

WAT KUNNEN SCHOLEN DOEN?
84% denkt dat de leerkracht

ZIET DE SCHOOL EEN ROL VOOR
ZICH WEGGELEGD?

80%

van de leerkrachten vindt
dat met name de gemeente
of het wijkteam een rol
heeft in het bestrijden van
de gevolgen van armoede

26%

ziet een rol weggelegd
voor leerkrachten en
besturen van scholen.
De rol van school en de
leerkracht bestaat
volgens hen uit:

Veilige, vertrouwde
omgeving bieden

Stimulerende
omgeving bieden
Signaleren van
armoede

armoede beter kan signaleren
als er een goede band is met
de ouders. 81% geeft aan dat
ouders de leerkrachten vaak
niet in vertrouwen nemen over
gevoelige onderwerpen zoals
armoede

78% denkt dat activiteiten
zoals sport, uitjes en
buurtactiviteiten de gevolgen
van armoede onder kinderen
kunnen verkleinen

75% vindt het belangrijk om
Eén gezamenlijk
aanspreekpunt

alle kennis over armoede
onder kinderen en mogelijke
maatregelen op één plek te
verzamelen

Doorverwijzen na
signalering

MAAR FOCUS EERST OP
Veilig, vertrouwde
en stimulerende
omgeving bieden

Leren signaleren

Meer kennis delen
over armoede onder kinderen

